RESOLUCÂO N" 1093, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013

O

PRESIDENTE

DO

CONSELHO

SUPERIOR

DO

INSIITUTO

FEDERAL DE EDUCACĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO-IFSP, no
uso de suas atribuicăes regulamentares, considerando o que dispâe o Estatuto do IFSP,
em seu artigo 15, aprovado pela Resolucăo n” 1, de 31 de agosto de 2009 e alterado pela
Resolucăo

n”

872,

de

4 de junho

de

2013

e, considerando

a decisăo

do

Conselho

Superior na reuniăo do dia 3 de dezembro de 2013, resolve:

Art.

1*. Aprovar

o Regulamento

do

Comite

Tecnico-Profissional

Instituto Federal de Educacăo. Ciencia e Tecnologia de Săo Paulo, na forma do anexo.

Art. 2. Esta Resolucăo entra em vigor a partir desta data.
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EDUARDO ANTONIO

MODENA

do

INSTITUTO FEDERAL
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REGULAMENTO DO COMITE TECNICO-PROFISSIONAL
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÂĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DE SÂO PAULO -— IFSP.

CAPITULO 1

i

DO OBJETIVO E DA COMPOSICĂO

Art, 1” - O Comite Tecnico-Profissional do Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e
Tecnologia de Săo Paulo — IFSP € 6rgăo de assessoramento do Conselho Superior, com
participacăo de representantes dos setores produtivos da sociedade, das Pro-Reitorias de
Ensino, de Pesquisa, Inovacâăo e Pos-graduacâo, de Extensâo, de Administracăo e de
Desenvolvimento
Institucional, de professores efetivos dos cursos e tscnicos
administrativos com atuacăo na ârea educacional do IFSP, com a finalidade de avaliar a
pertinencia das propostas de projetos e a oferta de cursos dos campi.
Art, 2” - O Comite Iecnico-Profissional, 6rgăo consultivo e de avaliacăo do
atendimento ăs caracteristicas e aos objetivos da Instituicăo, constituido por 15 membros
titulares e seus respectivos suplentes, designados mediante ato do Conselho Superior,
para mandato de quatro anos e teră a seguinte composicăo:
|. Reitor.
II. Pr6-Reitores.
III. Tres representantes dos empresârios do setor produtivo das âreas de atuacăo da
Instituicăo.
IV. res representantes dos trabalhadores do setor produtivo das ăreas de atuacăo da
Instituicăo.
V. Um docente eleito por seus pares que seja licenciado.
VI. Um tecnico administrativo da ărea pedagogica eleito por seus pares.
VII. O diretor de nivel de ensino dos cursos a serem avaliados, responsâvel pelo
trâmite de aprovaşăo do processo.
Parăgrafo unico:

O membro

de que trata o inciso VII seră convocado em forma de

rodizio, de acordo com a ârea, nivel e modalidade do curso a ser avaliado.

Art. 3” - Os membros do Comit6 I6cnico-Profissional terăo mandato de quatro anos,
permitida uma recondugâo para o periodo imediatamente subsequente.
ŞI” - At 90 dias antes do termino do mandato dos membros do Comite TâcnicoProfissional, o Presidente enviară ao Conselho Superior do IFSP a documentacăo
necessâria ă sua renovaţăo.
$2* - At a data da posse dos novos membros, continuarăo em exercicio aqueles que

deverâo ser substituidos.

A
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$3* - Sempre que se fizer a renovacăo do Comit€ Tecnico-Profissional, serăo designados

tambem os respectivos suplentes, para os incisos III, IV, Ve VI.

$4* - Em caso de vacância, o suplente assumiră a titularidade e o presidente do comite
promoveră eleicăes para preencher os cargos de suplente vagos apenas para
complementacăo de mandato.
a. no caso de perda do mandato do membro titular, o suplente assumiră a titularidade

ate completar o mandato,

b.

Conselho Superior.

mediante encaminhamento

do presidente do CTP

ao

no caso dos incisos Ile III do Art. 2%, seră solicitada nova indicacâo ăs entidades.

CAPITULO II

DO FUNCIONAMENTO
Art.4* - A Presidencia do Comite Tecnico-Profissional seră exercida pelo Reitor, que
teră direito, tambem, ao voto de qualidade.

[.
a.

Art,

O presidente poderă delegar a presidencia a um membro do Comite.
Năo seră permitida a delegacăo a membro năo pertencente ao
servidores do IFSP.

5” - A

Presidencia

€ Grgăo

de

pronunciamento

coletivo

do

quadro

Comit€

de

Tecnico-

Profissional, regulador de seus trabalhos, do cumprimento das normas contidas neste
Regulamento, das normas do Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e Tecnologia de

Săo Paulo e superior autoridade em materia administrativa e pedagogica.

Art. 6* - O Presidente do Comite Tecnico-Profissional dară posse aos membros no prazo
de 30 dias a contar do ato que os designou.

Art. 7* - Perderă o mandato o membro que:
|.
II.

Faltar, sem
Vir a ter
determinou
Parâgrafo Unico

justificativa por escrito, a tres reunies ordinărias consecutivas;
exercicio profissional ou representatividade diferente daquele que
sua designacăo.
- O exame da hipâtese prevista neste artigo seră feito por uma

Comissâo de tr&s membros do Comite Tecnico-Profissional, designada pelo Presidente,

possibilitada ampla defesa.

CAPITULO III
DAS COMPETENCIAS
Art. 8” - Compete ao Presidente do Comite Tecnico-Profissional:
|.
presidir os trabalhos do Comite e aprovar a pauta de reunises;

QIN
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
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convocar reunides ordinărias e extraordinărias do Comite:
dirigir as discussGes, concedendo a palavra aos membros,
debates e nele intervindo para esclarecimentos;
resolver questâăo de ordem;

coordenando

os

impedir debate durante o periodo de votacăo;
fazer uso do voto de qualidade para desempate;
dar a posse aos membros e respectivos suplentes do Comitâ;
declarar a perda de mandato do Conselheiro, fazendo imediata comunicacăo ao
Conselho Superior do IFSP;
constituir comissges, designando os seus membros ou relatores especiais;
designar o Secretărio do Comite Tecnico-Profissional;

publicar por proposta do Comit€, pareceres e indicacăes;
praticar os demais atos referentes ao exercicio de suas
regulamentares e regimentais;
elaborar o calendărio das reunices.

atribuicoes

legais,

Art, 9 - Compete ao Secretârio indicado pela Presidencia do Comite TecenicoProfissional:
Il.
lavrar as atas das reunides do Comite e encaminhă-las aos membros para
sugestoes de alteracăo e incorporâ-las;
HI,
preparar o expediente para os despachos da Presidencia;
LII;
transmitir aos membros do Comit& as convocacoes para as reuniges e informar
IV.
Y.
VI.
VI

VIII.
IX.

aos pareceristas as datas e horârios das reunides;

encaminhar os processos aos membros e pareceristas;
providenciar a divulgacăo dos pareceres e indicacăes

do

Comite

quando

autorizado pelo Presidente;

encarregar-se de toda a correspondencia do Comit;
encaminhar pedidos de informagăes ou efetuar diligencias quando requeridas nos
processos;
organizar, para aprovacăo do Presidente, a Ordem do Dia para as reunies do
Comitâ;
desincumbir-se das demais tarefas inerentes ă Secretaria quando solicitadas pela
Presidencia do Comitâ:

requisitar o material necessârio ao funcionamento do Comitâ.

CAPITULO IV

DAS REUNIOES
Art. 10 - Com a presenca da maioria, o Comite Tâcnico-Profissional reunir-se-â
ordinariamente uma vez por m6s e, extraordinariamente, quando convocado por seu
Presidente ou por 2/3 dos membros.
Parăgrafo Unico - A abertura da reuniăo dar-se-â com a presenga minima de oito
membros ou apos meia hora, com a presenca de seis membros, e a proposicăo de
aprovacăo da ata da reuniăo anterior, lavrada pelo secretărio do Comite.
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Art. 11 - A convocaţâo para reuniăo deveră ser feita por aviso individual e por escrito,
com antecedencia de, no minimo. 48 horas, salvo em caso de urgencia pelo Presidente
do Comite.

Art. 12 - A Presidencia do Comite poderă convidar servidores da Instituicăo,
representantes de Grgâos ou empresas para participar dos debates sobre a materia em
discussâo. sem direito a voto.

Art. 13 - Cada reuniăo constară de tres partes distintas: Expediente, Comunicacăo dos
membros e Ordem do Dia.
$1* - O expediente constară da comunicacăo da Presidância referente ă correspondencia
recebida e expedida de interesse do Comite e de qualquer outro assunto que nâo envolva
materia a ser discutida de imediato.
$2* - A comunicagăo do Presidente constituir-se-ă de intormacăes gerais pertinentes ao
Comite.
Ş3* - A comunicacăo dos membros constituir-se-ă de informacâes, pedidos de
esclarecimentos e quaisquer outros assuntos de interesse do Comite e da Instituicăo,
respeitando o horârio concedido para a reuniăo.
Ş4* - A Ordem do Dia constituir-se-ă de:
|.
aprovacăo da ata da reuniăo anterior;
II.
discussâo e votacăo dos processos.
$5* - O Presidente poderă alterar a ordem dos trabalhos da reuniăo.

Art. 14 - As reunices do Comite terăo duracăo mâxima de tr&s horas, podendo ser
prorrogada,
Presidente.

a requerimento

de um

dos

membros

do Comite

ou por proposicăo

do

Art. 15 - Decorridos 30 minutos do inicio da reuniăo, e năo havendo “quorum” minimo
para deliberacăo, seră encerrada, disso se lavrando termo no qual se consignarăo os
nomes dos presentes.

Art. 16 — Das reunices serâo lavradas atas circunstanciadas, em livro prâprio, assinadas
pelo Presidente e Secretărio apos a aprovacăo

forma concisa e que deverâăo conter:
|.

II.
III.

IV.

V.

pelos membros

hora, dia, mese ano de abertura da reuniăo:

nome

do

Presidente,

dos

membros

reuniăo:
sumârio das comissâes dos membros:;

indicacâes dos processos

apreciados,

assunto e da decisăo tomada;

presentes
com

e dos

a mencăo

data da aprovacăo da ata pelos membros do CTP.

do CTP,

demais
da parte
ia

(N

redigidas de

participantes

da

interessada do
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Art. 17 — As atas serăo aprovadas pelo voto da maioria simples dos membros presentes.

CAPITULO V
DOS PROCESSOS
Art. 18 - A apreciacăo dos processos seră iniciada com a apresentaşăo pelo proponente
do curso, sendo seguida dos questionamentos e sugestoes dos pareceristas e membros do
comite.
Art. 19 - Apos a apresentacăo, sugestâes e discusses a respeito do curso, votarăo os
membros titulares e, em sua ausância, o respectivo suplente.
Art. 20 - O parecer, redigido de forma concisa, conteră: relatârio, voto da comissăo, a
decisâăo e os encaminhamentos indicados.

CAPÎTULO VI

,

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS
Art. 21 - Serâ considerado de relevante servico publico a participacâo dos membros do
Comite nas reunides.
Parăgrafo Unico - No final do mandato, seră expedido a cada membro documento que
comprove a relevância do servico prestado.
Art, 22 - A Presidencia do Comite e a Secretaria funcionarăo permanentemente.
Art. 23 - O presente Regulamento poderă ser reformado total ou parcialmente, mediante
proposta de pelo menos 1/3 dos membros, sendo que essa reformulacăo deveră ser
aprovada pelo voto de pelo menos 2/3 dos membros do Comit€ e submetidos ă
aprovacăo por meio de Resolucăo do Conselho Superior.
Art. 24 - Os casos omissos
observada a legislacăo em vigor.

serăo

resolvidos

pelo

Comite

Tecnico-Profissional,

Art. 25 - Este Regulamento entrară em vigor na data de sua aprovagăo por Resolucăo do
Conselho Superior.

|

Săo Paulo, 3 de dezembro de 2013.
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